
 

 

 

 

   

1,862  1,847  1,831 

 1,890  1,911  1,934 

สรุป  ราคาทองคาํเชา้นี �รีบาวดใ์นระดบัจาํกัด หลงัจากดิ�งลงแรงเมื�อวานนี� โดยถกูกดดนัจากการรว่งลงของสกลุเงินยโูร รบัข่าว Lockdown ทั�วประเทศของทั�งฝรั�งเศสและ
เยอรมนี เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน  ซึ�งทางดา้น"ฝรั�งเศส"จะเริ�มมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 30 ต.ค. - 30 พ.ย. โดยจะอนญุาตใหป้ระชาชนสามารถออกจากบา้นไปซื �อสินคา้ที�
จาํเป็น พบแพทย ์และออกกาํลงักายวนัละไม่เกิน 1 ชั�วโมงเทา่นั�น  ขณะที� "เยอรมนี" สั�งปิดรา้นอาหารและบารใ์นระหวา่งวนัที� 2 พ.ย. - 30 พ.ย. กระตุน้ความวิตกเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศของยโุรปที�เปราะบางเป็นทนุเดิมอยูแ่ลว้ ดงันั�น แนะนาํจบัตาการประชมุของธนาคารกลางยโุรป(ECB)พรอ้มถอ้ยแถลงของนางครสิติน ลาการด์ ประธานอี
ซีบีในวนันี � หากมีมมุมองเชิงลบตอ่เศรษฐกิจฝั� งยโุรปมากขึ �น รวมทั�งสง่สญัญาณผ่อนคลายนโยบายการเงินตอ่ไป อาจกดดนัยโูรและราคาทองคาํเพิ�มเติม นอกจากนี�แนะนาํ
ติดตามความเคลื�อนไหวของสินทรพัยเ์สี�ยงเพิ�มเติม หลงัจากวานนี�ดชันีดาวโจนสร์ว่งลงเป็นวนัที� 4 ติดต่อกัน ถกูกดดนัจากการระบาดของโควิด-19ในสหรฐัซึ�งทะล ุ9 ลา้น
ราย ขณะที�การพฒันาวคัซีนเต็มไปดว้ยความไม่แน่นอน  รวมทั�งแนวโนม้ที�ค่อนขา้งแน่ชดัแลว้ว่ามาตรการกระตุน้เศรษฐกิจสหรฐัรอบใหม่จะไม่สามารถบรรลไุดก้่อนการ
เลือกตั�งปธน.สหรฐัที�จะมีขึ �นในสปัดาหห์นา้ วนัที� 3 พ.ย.นี � สง่ผลใหด้อลลารแ์ข็งคา่ และกดดนัราคาทองคาํ  รวมทั�งติดตามการเปิดเผยประมาณการครั�งแรก GDP ไตรมาส 
3 ของสหรฐัในวนันี � เวลา 19.30 น.ตามเวลาไทย คาดสง่ผลตอ่การเคลื�อนไหวของดอลลารแ์ละราคาทองคาํไดค้่อนขา้งมาก   ดา้นปัจจยัทางเทคนิคประเมินว่า ระหวา่งวนั
หากราคาทองคาํไม่หลดุ 1,868-1,862 ดอลลารต์่อออนซ ์ จะมีโอกาสดีดตวัขึ �น โดยหากยืนเหนือแนวตา้นบรเิวณที� 1,890 ดอลลารต์อ่ออนซไ์ด ้(ระดบัตํ�าสดุของวนัจนัทร)์ 
ราคาจะมีการขยบัขึ �นทดสอบแนวตา้นถดัไปที� 1,910-1,911 ดอลลารต์่อออนซ ์(ระดบัสงูสดูของสปัดาหนี์ �) แนะนาํกลยทุธ ์เสี�ยงซื �อบรเิวณ 1,868-1,862 ดอลลารต์อ่ออนซ ์
(หากหลดุใหต้ดัขาดทนุ) ขณะที�หากราคาดีดตวัขึ �นแนะนาํทยอยขายทาํกาํไรตั�งแตโ่ซน 1,890-1,911 ดอลลารต์อ่ออนซ ์เพื�อรอเขา้ซื �อใหมเ่มื�อราคาออ่นตวั 
 

                      เน้นการซ ื�อ ขายเก็งก ําไร ระยะสั�น  เสี"ยงซ ื�อ เก็ง

ก ําไร ร ะยะสั�น โดยมีแ น วร ับ บ ร ิเวณ  1,868-1,862 ด อ ล ล าร ์ต ่อ

ออนซ  ์และหากราคาขยับข ึ�นควรแบ่งขายท ําก ําไรบางส่วนหาก

ราคาทองคาํไม่ผ่านโซน 1,890-1,911 ดอลลารต์อ่ออนซ ์ 

29 ตุลาคม 2563    

สรปุภาวะตลาดภาคบ่าย                                       

29/10/2563  11.54  น. กอ่นหนา้ ลา่สดุ เปลี�ยนแปลง เปลี�ยนแปลง% 

Spot Gold ($) 1,876.90 1,882.30 5.40  0.29% 

Spot Silver ($) 23.38 23.48 0.10  0.44% 

เงนิบาท (฿/$) 31.22 31.23 0.01  0.03% 

ทองคําแทง่  96.50% (บาท) 28,100 27,850 -250  -0.89% 

นํ7ามนัดบิ Brent ($/bbl.) 39.12 39.12 0.00  0.00% 

นํ7ามนัดบิ Nymex ($/bbl.) 37.35 37.48 0.13  0.35% 

เงนิยโูร (€/$) 1.1745 1.1754 0.0009  0.07% 

ที"มา : Bisnews 

 



 

 

 (+) "ฟอซ ี"  เต ือนสหรัฐใกล้เผช ิญวิกฤตท ี"เจ ็บปวด หากไม่ร ีบกลับลําแก้ไข โควิด นายแพทยแ์อนโทนี ฟอซี ผูอ้าํนวยการสถาบนัภูมิแพแ้ละ

โรคติดต่อแห่งชาติสหรฐั และเป็นนายแพทยใ์หญ่ของคณะทาํงานเฉพาะกิจดา้นการควบคมุไวรสัโควิด-19 ของทาํเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรฐักาํลัง

เดนิหนา้ไปในทศิทางที�ผิด ขณะที�ยอดผูต้ดิเชื �อเพิ�มขึ �นใน 47 รฐั และมีจาํนวนผูป่้วยลน้โรงพยาบาลทั�วประเทศ "ถา้หากยงัไม่เกิดการเปลี�ยนแปลงใดๆ 

หรือยังคงเดินหน้าในทิศทางที�เราดาํเนินอยู่ สหรฐัก็จะเผชิญกับสถานการณ์ที�เจ็บปวดในแง่ของจาํนวนผู้ติดเชื �อที�เพิ�มขึ �น การเขา้รบัการรกัษาใน

โรงพยาบาลมากขึ �น และจาํนวนผูเ้สียชีวิตเพิ�มขึ �น" นายฟอซีเปิดเผยในการใหส้มัภาษณเ์มื�อวนัพุธในรายการ "The News with Shepard Smith" ทาง

สถานีโทรทศันซี์เอ็นบีซี 

 (-) ดอลลารร์ ักษาแรงบวกขณะยอดผู้ต ิดโควิด-19 พ ุ่งหนุนอุปสงคส์ินทร ัพยป์ลอดภัย  ดอลลารร์กัษาแรงบวก เมื�อเทียบกับตะกรา้สกุลเงิน

สาํคญัในวนันี� ขณะที�ยอดผูต้ิดโควิด-19 ที�เพิ�มขึ �นในยุโรปกระตุน้ความวิตกทั�วตลาดว่า การล็อคดาวนค์รั�งใหม่จะกระทบการฟื�นตวัทางเศรษฐกิจที�

เปราะบางอยู่แลว้  ดอลลารท์รงตวั เมื�อเทียบกับตะกรา้สกุลเงิน 6 สกุล ที� 93.41 โดยชะลอตัวหลังบวกขึ �น 0.3% ในการซื �อขายช่วงแรก ยูโรอยู่ที� 

1.1753 ดอลลาร ์หลังจากที�ร่วงสู่ระดบัต ํ�าสุดรอบ 1 สัปดาหที์� 1.1718 ดอลลารเ์มื�อคืนนี� ยูโรทรงตวั เมื�อเทียบกับเยน โดยล่าสุดอยู่ที� 122.63 เยน

หลงัจากที�แตะระดบัอ่อนแอที�สดุนบัตั�งแตเ่ดือนก.ค.เมื�อคืนนี� ทา่มกลางยอดผูต้ดิเชื �อที�พุ่งขึ �นทั�วยโุรป คาดวา่การประชมุของธนาคารกลางยโุรป (ECB) 

ในวนันี�จะตา้นทานแรงกดดนัในการเปิดเผยมาตรการกระตุน้ใหม่ แต่อาจจะกรุยทางสาํหรบัการดาํเนินการในเดือนธ.ค. "ยโูรอาจร่วงลงตอ่ไป ถา้นาง

ครสิตนิ ลาการด์ ประธาน ECB วางพื�นฐานสาํหรบัการผ่อนคลายดา้นนโยบายเพิ�มเตมิในการแถลงข่าวหลงัการประชมุ" นกัวเิคราะหก์ล่าว 

 (-) ฝร ั"งเศส-เยอรมนีประกาศล็อกดาวนท์ ั"วปท. 1 เดอืน หลังยอดผู้ต ิดเช ื�อพ ุ่ง สาํนกัข่าวบลมูเบริก์รายงานวา่ ประธานาธิบดีเอ็มมานเูอล มาครง 

ของฝรั�งเศส และ นายกรฐัมนตรี แองเจล่า แมรเ์คิ�ล ของเยอรมนีไดป้ระกาศใชม้าตรการล็อกดาวนท์ั�วประเทศเป็นระยะเวลาหนึ�งเดือนเพื�อป้องกนัการ

ระบาดของไวรสัโควิด-19  หลงัยอดผูต้ิดเชื �อในทั�งสองประเทศไดเ้พิ�มขึ �นอย่างรวดเร็วในช่วงหนึ�งเดือนที�ผ่านมา ประธานาธิบดีเอ็มมานเูอล มาครง 

กล่าววา่การระบาดของไวรสัโควดิ-19 ในรอบสองไดแ้พรก่ระจายเรว็กวา่ที�หลายฝ่ายคาดการณไ์ว ้ซึ�งไม่เพียงแตฝ่รั�งเศสเทา่นั�น ประเทศอื�นๆในยุโรป ก็

ไดร้บัผลกระทบเช่นเดียวกนัซึ�งรฐับาลฝรั�งเศสจาํเป็นตอ้งตดัสินใจอย่างรวดเรว็ในการหยุดยั�งการระบาดในครั�งนี � โดยการล็อกดาวนข์องฝรั�งเศสจะเริ�ม

มีผลบงัคบัใชต้ั�งแตว่นัที� 30 ต.ค. - 30 พ.ย. โดยจะอนญุาตใหป้ระชาชนสามารถออกจากบา้นไปซื �อสินคา้ที�จาํเป็น พบแพทย ์และออกกาํลงักายวนัละ

ไม่เกิน 1 ชั�วโมงเท่านั�น ขณะที�สถานที�ทาํงาน และ สถานศึกษาจะยังคงเปิดใหบ้ริการตามปกติภายในมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคมเพื�อไม่ให้

กระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ  ส่วนประเทศเยอรมนี รฐับาลไดส้ั�งปิดรา้นอาหารและบารใ์นระหว่างวนัที� 2 พ.ย. - 30 พ.ย. ขณะที�รา้นคา้ และ 

สถานศกึษา จะยงัคงเปิดใหบ้รกิารตามปกติภายใตก้ฎการปอ้งกนัที�เขม้งวด ทั�งนี �ยอดผูต้ดิเชื �อไวรสัโควดิ-19 ในประเทศฝรั�งเศสล่าสดุ อยู่ที� 1,280,215 

ราย ขณะที�ยอดผูต้ดิเชื �อในประเทศเยอรมนีอยู่ที� 479,621 ราย 

 (+/-) ธ.กลางญี"ปุ่ นคงอัตราดอกเบี�ยไม่เปลี"ยนแปลงท ี" -0.10% ตามคาดในประชุมวันนี�  สมาชิกกรรมการธนาคารกลางญี�ปุ่ น (BOJ) คงอตัรา

ดอกเบี �ยนโยบายเอาไวไ้ม่เปลี�ยนแปลงที� -0.10% ตามคาดหลงัสิ �นสดุการประชุมกาํหนดนโยบายการเงินประจาํเดือนต.ค.เป็นเวลา 2 วนัในวนันี� และ

ธนาคารกลางญี�ปุ่ นยงัคงเป้าหมายผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปีที� 0.00%  BOJ ปรบัลดคาดการณเ์ศรษฐกิจและราคาสาํหรบัปีงบประมาณ

ปัจจุบนั ซึ�งทาํใหมี้คาดการณ์เพิ�มขึ �นว่า BOJ จะคงแผนกระตุน้ครั�งใหญ่สาํหรบัขณะนี�เพื�อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในรายงานรายไตรมาส 

BOJ ระบวุ่า คาดว่าเศรษฐกิจจะปรบัลง 5.5% ในปีงบประมาณปัจจบุนัที�จะสิ �นสุดในเดือนมี.ค.2021 นั�นสูงกวา่การปรบัลง 4.7% ที�คาดไวใ้นรายงาน

ก่อนหนา้ในเดือนก.ค.  BOJ คาดวา่ ดชันีราคาผูบ้รโิภคพื�นฐานจะลดลง 0.6% ในปีงบประมาณปัจจบุนั ซึ�งมากกวา่การลดลง 0.5% ที�คาดไวใ้นเดือน

ก.ค.เล็กนอ้ย 

  ที"มา: อ ินโฟเควสท,์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ Dailynews, Bisnews, และ efinancethai 
 

 

 



vdeposit- 

การประกาศตัวเลขสาํคัญทางเศรษฐกิจ 

วัน เวลา ประเทศ รายการ ความสาํคัญ ประมาณการ ตัวเลขครั�งก่อน 

วนัจนัทรที์� 26 ต.ค. 16.00น. เยอรมนี ดชันีความเชื�อมั�นทางธุรกิจโดย Ifo   92.7** 93.4 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดขายบา้นใหม่เดือนก.ย.   959K** 1011K 

วนัองัคารที� 27 ต.ค. 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนพื�นฐานเดือนก.ย.   0.8%** 0.6% 

 19.30น. สหรฐัฯ ยอดสั�งซื �อสินคา้คงทนเดือนก.ย.   1.9%** 0.5% 

 20.00น. สหรฐัฯ ดชันีราคาบา้นเดือนส.ค.จาก S&P/CS   1.5%** 3.9% 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคเดือนต.ค.จาก CB   100.9** 101.8 

 21.00น. สหรฐัฯ ดชันีภาคการผลิตเดือนต.ค.จากเฟดสาขารชิมอนด ์   29** 21 

วนัพธุที� 28 ต.ค. 21.30น. สหรฐัฯ สหรฐัเปิดเผยตวัเลขสตอ็กนํ�ามนัรายสปัดาห ์  4.3M** -1.6% 

วนัพฤหสับดีที� 29 ต.ค. ไม่ระบ ุ ญี�ปุ่ น มตอิตัราดอกเบี �ยนโยบายของบีโอเจ (BOJ Policy Rate)   -0.10%** -0.10% 

 19.30น. สหรฐัฯ ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020  32.0% -31.4% 

 19.30น. สหรฐัฯ จาํนวนผูข้อรบัสวสัดกิารว่างงานครั�งแรกรายสปัดาห ์  773K 787K 

 19.45น. ยโุรป มตอิตัราดอกเบี �ยรีไฟแนนซข์องธนาคารกลางยุโรป(ECB)  0.00% 0.00% 

 20.30น. ยโุรป แถลงการณป์ระธานอีซีบี : ครสิตนิ ลาการด์  - - 

 21.00น. สหรฐัฯ ยอดทาํสญัญาขายบา้นที�รอปิดการขาย  3.1% 8.8% 

วนัศกุรที์� 30 ต.ค. 14.00น. เยอรมนี ประมาณการครั�งแรกจีดีพีช่วงไตรมาส 3/2020   6.9% -9.7% 

 19.30น. สหรฐัฯ ดชันีการใชจ่้ายส่วนบคุคลพื�นฐาน (Core PCE) เดือนก.ย.   0.2% 0.3% 

 19.30น. สหรฐัฯ การใชจ่้ายส่วนบคุคลเดือนก.ย.   1.0% 1.0% 

 19.30น. สหรฐัฯ รายไดส้่วนบคุคลเดือนก.ย.   0.3% -2.7% 

 20.45น. สหรฐัฯ ดชันีผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื �อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนต.ค.   58.7 62.4 

 
21.00น. สหรฐัฯ ดชันีความเชื�อมั�นผูบ้รโิภคช่วงทา้ยเดือนต.ค.จาก UoM   81.2 81.2 

 
21.00น. สหรฐัฯ คาดการอตัราเงินเฟ้อช่วงทา้ยเดือนต.ค.จาก UoM   - 2.7% 

หมายเหต:ุ ระดบัความสาํคญัของเหตกุารณ ์ มาก   ปานกลาง   นอ้ย ประกาศแลว้, ** เป็นตวัเลขจรงิที�มีการประกาศออกมา 

*ที�มา Bisnews และ forexfactory.com ขอ้มลูวนัที� 23 ตลุาคม 2563  ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงในภายหลงัได ้

 
 

 

 

 

 

 

 

 


